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ค าน า 

  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร  จึงเป็นภาระ  
หน้าที่ของผู้บริหาร  และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ  ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากร  เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผล
ส าเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 
  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์
ของกระบวนการพัฒนาบุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัย
ความรู้  และประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึนภายในองค์กร  
น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้ง
เสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี
งบประมาณ  2562  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร  และให้พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ได้ทราบ  และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน    อ าเภอนาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม 

……………………………….. 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้  ทั้งในระดับพื้นท่ี 
และระดับสากล  เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน 
(Globalization)  โดยต้องอาศัยความรู้  ความสามารถของบุคลากร  องค์ความรู้  และการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  คือ  ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล ปอพาน    เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากที่สุด  ซึ่งท าให้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น  บุคลากร หรือพนักงานส่วนต าบล  จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อปัจจัยดังกล่าว  เพราะ
บุคลากรต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  ทั้งทางด้านวิชาการ  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  ด้าน
เศรษฐกิจ  การเมือง  โดยต้องอาศัยกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบล ปอพาน   จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  และมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ทันสมัย  และมี
มาตรฐานของการให้บริการประชาชนทุก ๆ ด้าน  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมทักษะ  ความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ๆ  มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และสามารถ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 



  2.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ปอพาน
ประจ าปีงบประมาณ  2562 
  2.2  เพ่ือให้คณะผู้บริหารรับทราบ  และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงาน ส่วน
ต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
 
  3.  ขอบเขต  
  ครอบคลุมการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร การด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 

4.  ค าจ ากัดความ 
  3.1  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่  หมายถึง  หัวหน้างานบริหารงานบุคคล    ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบงานบุคลากร 
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  3.2  หัวหน้าส่วนราชการ  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
3.3  คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการรับผิดชอบ

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
 

4.  เป้าหมาย 
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างทุกคน 
5.  งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจ าปี  พ.ศ.  25 62 

6.  ผู้รับผิดชอบ 
  6.1  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปอพาน 
  6.2  บุคลากรผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่  

        6.2.1  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
                6.2.2  วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  

        6.2.3  เสนอแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ 
                 มอบหมาย  



        6.2.4  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ  
       มอบหมาย 
        6.2.5  แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ให้นายกองค์การ    
                 บริหารส่วนต าบลทราบ 
        6.2.6  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
        6.2.7  เสนอรายงานผลการด าเนินตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  และผล 
                 การประเมินและติดตามผลเสนอคณะกรรมการ 

7.  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
1.  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- นักทรัพยากรบุคคล 
 

2.  วิเคราะห์ปัญหา  และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
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รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
3.  พิจารณาว่า  บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
ภายใน  จุดใดที่ต้องมีการฝึกอบรม  เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
การท างาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 
 
 

4.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ต่อคณะกรรมการ/คณะ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 
 



 
5.  จัดส่งบุคคลไปอบรม  และจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

6.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 
 
 

7.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 

- นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

8.  ประเมินผล - หัวหน้าส านักปลัด 
- นักทรัพยากรบุคคล 
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การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 
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ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 

ของหน่วยงาน 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 

พิจารณาเป็นรายบุคคล  หรือระดับ
หน่วยงานภายใน อบต. 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเป็น ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 



 

รายการ 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. วิเคราะห์ปัญหาที่ได้

จากการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
 

            

2. พิจารณาว่า  บุคลากร
ของหน่วยงานที่
สมควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรม 
 

            

3. ด าเนินการเสนอเรื่อง
ผู้บริหาร  เพ่ือ
พิจารณาสั่งการ 

            

4. ประเมินความจ าเป็นที่
ต้องมีการฝึกอบรม  
จัดล าดับความ จ าเป็น  
ก่อน – หลัง 

            

5. จัดส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรม หรือจัดท า
โครงการฝึกอบรมที่
ได้รับความเห็นชอบ 

            

6. ด าเนินการฝึกอบรม
ตามโครงการที่
วางแผนไว้ 
 

            

7. รายงานผลการ
ด าเนินการฝึกอบรม
ตามโครงการ 

            

8. แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
 

            

9. ประเมินผล 
 

ควรด าเนินการหลังจากเสร็จการฝึกอบรม 
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ข้อมูลทะเบียนคณะผู้บริหาร อบต. ประจ าปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน   อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายวีระชัย   สายสุด นายก อบต.  
2 นายผัน  พานไธสง รองนายก อบต.  
3 นายบุญแฝง  เถิงบุญ รองนายก อบต.  
4 นายสวัสดิ์   ใบนอก เลขานุการนายก อบต.  

    
 

 
ข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภา อบต. ประจ าปี  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน   อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสมพูล ปะตา สมาชิกอบต.หมู่ 1  
2 นายสุบรร ผ่านสังหาร สมาชิกอบต.หมู่ 1  
3 นายเพ็ง  ปะสาวะพา สมาชิกอบต.หมู่ 2  
4 นายพิฑูรย์ บวรจิตทยานนท์ สมาชิกอบต.หมู่ 2  
5 นางล าใย  ปะสาวะเท สมาชิกอบต.หมู่ 3  
6 นายสุวันต์  พาบุ สมาชิกอบต.หมู่ 3  
7 นายฉันทวัช  ภูวงศ์ สมาชิกอบต.หมู่ 4  
8 นายสุรัตน์  พรมมา สมาชิกอบต.หมู่ 4  
9 นายสาคร  พรมบัวคู สมาชิกอบต.หมู่ 5  
10 นายอ าพร  โสตะศิริ สมาชิกอบต.หมู่ 5  
11 นายจ ารัส  ถนนนอก สมาชิกอบต.หมู่ 6  
12 นายตง ภูม ี สมาชิกอบต.หมู่ 6  
13 
14 

นายวัด  ผาลารักษ์ 
นางทองพิณ  ปุราถาเน 

สมาชิกอบต.หมู่ 7 
สมาชิกอบต. หมู่ 8 

 

15 
16 

นางจินดารัตน์  ปะทิเก 
นายสุวรรณ  แพงไธสง 

สมาชิกอบต.หมู่ 8 
สมาชิกอบต.หมู่ 9 

 



17 
18 

นายวรรณรัตน์ วรรณะวิจิตร 
นายโสดา  วงษ์ราช 

สมาชิกอบต.หมู่ 9 
สมาชิกอบต.หมู่ 10 

 

19 นส.อุบลรัตน์ ตุ้ยไธสง สมาชิกอบต.หมู่10  
20 นางสุทิน  ปะตังเวสัง สมาชิกอบต.หมู่11  
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

21 
22 

นายสมบัติ ใบนอก 
นายวิลัย  แพงด้วง 

สมาชิกอบต.หมู่ 11 
สมาชิกอบต.หมู่ 12 

 

23 
24 

นายสุวรรณ  ปัญโญวัฒน์ 
นางดวงจันทร์ พักไธสง 

สมาชิกอบต.หมู่ 12 
สมาชิกอบต.หมู่ 13 

ประธานสภา อบต. 

25 
26 

นางอังคณา ภูสะพาน 
นายสง่า  ปุยละเทิม 

สมาชิกอบต.หมู่ 13 
สมาชิกอบต.หมู่ 14 

 

27 
28 

นายวิรัตน์  แก้วใส 
นายพรมมา  ปะสาวะเท 

สมาชิกอบต.หมู่ 14 
สมาชิกอบต.หมู่ 15 

 

29 
30 

นายอุทัย  ศิริประสาท 
นายวิจักร   หมื่นไธสง 

สมาชิกอบต.หมู่ 15 
สมาชิกอบต.หมู่ 16 

 
รองประธานสภา อบต. 

31 นายประวิทย์  วรสิงห์ สมาชิกอบต.หมู่ 16  
 

 
10.แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
1. การพัฒนาผู้บริหาร 

1.1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหน่วยงาน
อ่ืนจัดอบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

      1.2 การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี หรือ  
ตามแต่โอกาส 



      1.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 

  2.การพัฒนาสมาชิกสภา อบต. 
1.1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหน่วยงาน

อ่ืนจัดอบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
      1.2 การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย 2  ครั้ง/ปี  หรือ  
ตามแต่โอกาส 
      1.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 

3. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 
3.1 จัดให้พนักงานและลูกจ้างได้เข้ารับการศึกษาอบรม  เข้าร่วมสัมมนาและ 

ทัศนศึกษาอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ตามแต่โอกาส 
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3.2 เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างที่มีความสนใจได้มีโอกาสศึกษาหา  

ความรู้และส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเพ่ือให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน 
               3.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

  4. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
4.1 การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่ 

บรรจุใหม่ภายใต้การสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ 
       4.2 การปฐมนิเทศ  แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าที่จะเปลี่ยน

สายงานใหม่ 
      4.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ 3-4  

เดือน/ ครั้ง เพื่อให้ มีความรู้เบื้องต้นในงานหลาย ๆ ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 
          เรื่อง                          หน้า 

 

1.  หลักการและเหตุผล       1 
2. วัตถุประสงค์        1 

 3. ขอบเขต         1 
4.  เป้าหมาย         2 
5. งบประมาณ        2 
6.  ผู้รับผิดชอบ        2 
7.  ขั้นตอนการจัดท าแผน       2   
8.  ตารางการปฏิบัติตามแผน      5 
9. ข้อมูลทะเบียนประวัติ       6 
10.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   7 
     คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  อบต. 



 

 
 
 

***************************************************** 
  



 



แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2560 

ที ่ แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 - การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามท่ีโครงการก าหนด 
(งบประมาณ ของ อบต.) 

เพ่ือพัฒนาความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ 

งานบุคคล 
ส านักปลัด อบต. 

2 - การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆที่หน่วยงานอื่นจัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
(งบประมาณ ของ อบต.) 

เพ่ือพัฒนาความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ 

งานบุคคล 
ส านักปลัด อบต. 

3 - การศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามท่ีโครงการก าหนด 
(งบประมาณ ของ อบต.) 

เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ งานบุคคล 
ส านักปลัด อบต. 

4 - ส่งเสริมการศึกษาต่อ อย่างน้อยปีละ 1 คน ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
ปริญญาตรีปีละ 33,000.- 
ปริญญาโทปีละ 60,000.- 

เพ่ือให้มีวุฒิการศึกษาที่
สูงขึ้น 

งานบุคคล  
ส านักปลัด อบต. 

5 - การประชุมประจ าเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - เพ่ือติดตามความ
เคลื่อนไหวในการท างาน 

ส านักปลัด อบต. 

6 - การสรรหาเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือการบริหารงาน อบต. แล้วแต่ความจ าเป็น งบประมาณของ อบต. เพ่ือให้เพียงพอต่อการ
ท างาน 

ทุกส่วนราชการ 

7 -การฝึกทดลองการปฏิบัติงาน(ส าหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่) เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ - เพ่ือทดสอบความสามารถ
ในการท างานเบื้องต้น 

บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถใน
หน้าที่ 

8 -การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงาน(ส าหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่) เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ - เพ่ือให้ มีความรู้เบื้องต้น  
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